
Orde van dienst voor zondag 25 oktober 2020      

 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
 
Luiden van de klok     Stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen/luisteren: Ps 100: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Juich Gode toe, bazuin en zing.   2 Roep uit met blijdschap: 'God is Hij. 
   Treed nader tot gij Hem omringt,     Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
   gij aarde alom, zijn rijksdomein,      zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
   zult voor de Heer dienstvaardig zijn.     en als beminden weidt en voedt.' 
  
3 Treed statig binnen door de poort.  4 Want God is overstelpend goed, 
   Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.    die ons in vrede wonen doet.  
   Hef hier voor God uw lofzang aan:      Zijn goedheid is als morgendauw: 
   Gebenedijd zijn grote naam.      elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: We zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige, 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 V: Die ons vrijheid en vrede schenkt. 
 G: en die ons altijd trouw blijft.  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 G: Amen. 
     
Inleidend woord  
  

Gebed om Gods ontferming 
  
Samenvatting van de 10 geboden door Jezus  
  
Zingen/luisteren: NLB 103c: 1, 2 en 5  
  

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,  2 Loof Hem als uw vaderen deden, 
   gij bestaat in zijn geduld,      eigent u zijn liefde toe, 
   want uw leven is genezen      want Hij bergt u in zijn vrede, 
   en vergeven is uw schuld.      zegenend wordt Hij niet moe. 
   Loof de Koning, loof de Koning,     Loof uw Vader, loof uw Vader, 
   tot gij Hem ontmoeten zult.     tot uw laatste adem toe. 
  
5 Engelen, zing ja en amen 
   met de Koning oog in oog! 
   Zon en maan, buigt u tezamen 
   en gij sterren hemelhoog! 
   Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
   loof Hem, die het al bewoog! 
  



Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Lezen: Johannes 8: 30-36, Galaten 5: 1-6 en 13-14 
  

Zingen/luisteren: NLB 324: 1, 2 en 3 
  

1 Wat vrolijk over U geschreven staat:  2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
   dat gij zijt de gloed van al wat leeft.     'redden wat verloren is', dat woord, 
   de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,     dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
   de adembron die ons te drinken geeft.     'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond. 
  
3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
   beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
  

Overdenking 
  

Zingen/luisteren: NLB 1014: 1, 2, 3, 4 en 5   
  

1 Geef vrijheid door van hand tot hand,  2 Geef vrijheid door van hand tot hand 
   Je moet die schat bewaren;      met liefde, onze redding; 
   bescherm haar als een tere vlam,      wees vriendelijk in woord en daad 
   behoed haar voor gevaren.       bewogen om Gods schepping. 
  
3 Geef vrijheid door van hand tot hand,   4 De sterke, zachte hand zij dank, 
   als brood om uit te delen;       die meer dan troost kan geven: 
   kijk ieder mens met warmte aan,       als woorden stokken, spreekt de hand 
   zo kunnen breuken helen.       in vriendschap, steun en zegen. 
  

5 Geef Christus door van hand tot hand,  
   zijn liefde schenkt ons leven. 
  Geef vrijheid door, geef haar een kans:  
  een schat om uit te delen. 
  

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
  

Inzameling gaven (1e: Nederlands Bijbelgenootschap / 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 25 oktober Ichthus.  
  

Slotlied:  NLB 423: 1, 2 en 3    
  

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:   2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
   ga met uw licht voor ons uit!      ga met uw licht vóór hen uit! 
   Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:      Al onze vrienden wensen wij vrede: 
   Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!     Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
  

3 Voor alle mensen op onze weg: 
   Vrede en goeds in elk huis! 
   Voor alwie kwamen onder dit dak:  
   Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
  

Zegen       Gemeente (zegt): Amen  


